المزيد من الوقت لتعزيز الثقة.
هل يجب علينا أن نأخذ جميع الساعات
الممولة؟
ال ،يمكنك جميع الساعات المتوفرة لطفلك والتي تبلغ
 1140ساعة أو جزء منها.

ماذا يجب ان افعل اآلن؟
تختص السلطات المحلية بتحديد عمليات التقديم وتاريخها ،ما يعني أنه يجب عليك أن تتقدم قري ًب ا.
اتصل بهم لمعرفة موعد التقديم والكيفية أو للحصول على مزيد من المعلومات حول الممولين في
منطقتك.

من أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
لمعرفة المزيد حول ما يحق لك الحصول عليه وم زايا التعليم المبكر
ورعاية األطفال أو للحصول على مزيد من المعلومات حول سلطتك
المحلية ،يمكنك زيارة:

parentclub.scot/elc

		

يمكنك اآلن الحصول على

هذا أكثر بكثير

التعليم المبكر
& ورعاية األطفال.

ما يصل الى  30ساعة فى
األسبوع ،مجانا!

خارج ا من األصدقاء.
المزيد من الوقت للعب
ً

اعتبارً ا من أغسطس  ،2020يمكن لطفلك ذي العامين أو الثالث أو األربع سنوات االستفادة من 1140
ساعة تعمل الحكومة االسكتلندية والسلطات المحلية على تمويل عام مجاني لك من التعليم المبكر ورعاية
الطفل .يعادل هذا تقريبًا  30ساعة في األسبوع إذا كنت تستخدمه خالل أحد الفصلين الدراسيين أو ما
يقارب  22ساعة إذا كنت تستخدمه على مدار العام.

ما هي أهم المزايا للتعليم المبكر ورعاية
الطفل؟
يمنح التعليم المبكر ورعاية الطفل طفلك الصغير دفعة حقيقة من الثقة واالستقالل باإلضافة
إلى بناء اللغة لديه وتطورها .إنها طريقة رائعة لهم لتكوين صداقات واللعب مع الكثير من
األطفال اآلخرين في أثناء تعلمهم اشياء جديدة.

كما أنه يوفر لك الوقت لتطوير مهاراتك والعودة إلى عملك ،وإنجاز األمور المعلقة في من زلك أو
حتى إعادة شحن بطارياتك.

من أين يحصل األطفال
على ساعاتهم؟
اعتبارًا من أغسطس  ،2020يمكن ألي ممول يستوفي
المعايير المحلية ولديه مكان ويرغب في إب رام عقد مع
السلطة المحلية أن يقدم لطفلك مكان ممول.
تختلف اإلعدادات عن بعضها البعض ومن األفضل
السؤال عما يقدمونه.

وقد تشمل هذه البيئات:

قادرا على
قد يكون طفلك
ً
الوصول إلى:
•أيام كاملة

•دور الحضانة  -قد تكون هذه حضانة في
مركز عائلي أو في إحدى المدارس،
وقد تكون هذه حضانة خاصة أو حضانة
تديرها الجمعيات الخيرية أو أي نوع آخر

•أيام دراسية

•جلساء األطفال

•فصل دراسي واحد أو على مدار العام

•بيئة خارجية

•أكثر من ممول

•بيئة غيلية أو متخصصة
•مجموعات اللعب ما قبل المدرسة
•أو مزيج مما سبق

•أيام غير كاملة

يعتمد هذا على ما هو متوفر في منطقتك.

